
SĂPTĂMÂNA “SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN!”  CLASA A III-A B  7-11 APRILIE 2014 

 

 

Copilărie fericită într-o lume curata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe urmele Lizucăi -vizita la casa memoriala M.Sadoveanu, 

drumeție în Dumbrava Minunată 

  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictură pe sticlă 



 

 

 

BINE AI VENIT PRIMAVARĂ! 



 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii: „ Copilărie fericită într-o lume curată”  

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:  prof. Carmen Elena Benke 

 
3. Data desfăşurării:  7 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 3 ore 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a B 

 
6. Parteneri implicaţi: Asociaţia de părinţi 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

 Formarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin realizarea unor activităţi de 

educaţie ecologică; 

 Formarea şi exersarea unor abilităţi practice prin realizarea unor lucrări din materiale 

reciclabile; 

 Stimularea creativităţii şi a curiozităţii prin investigarea  realităţii înconjurătoare ; 

 

 
8. Resurse: 

a. umane   elevii clasei şi părinţii- Mocanu Alina, Onea M. Oşlobanu L. 
b. materiale  culori , hărtie creponată, foarfece, lipici,coli de hărtie, mănuşi, pungi           

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Elevii au decupat din diverse reviste imagini apoi le-au folosit în realizarea unor colaje cu tema 
„Să ocrotim natura”. S-au purtat discuţii despre importanţa unui mediu curat, în care copiii se 
pot juca fără frică. Elevii au desenat cum işi imaginează ei Terra, ferită de poluare, un loc în care 
copilăria îşi urmează cursul firesc. 
În ultima parte a activităţii , elevii au fost împărţiţi pe echipe. Părinţii care au participat la 
activitate le-au împărţit elevilor mănuşi de unică folosinţă, saci de gunoi . Împreună au făcut 
curăţenie în curtea şcolii. 

______________________________________________________________________________________ 
10. Rezultate: 

a. Expoziţie cu lucrările realizate de elevi 
b. Fotografii pentru albumul clasei 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

                              Expoziţie, portofoliul 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
                                                                                       Prof. Carmen Elena Benke 

 

 

 

 

mailto:alicuza@zappmobile.ro


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  „Pe urmele Lizucăi” 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:_Prof. Carmen Elena Benke 

 
3. Data desfăşurării:  8aprilie 2014 
4. Durata activităţii: _4 ore 

 
5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a B 

 
6. Parteneri implicaţi: Asociaţia de părinţi, ghidul de la Casa Memorială „ M. Sadoveanu” 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea operei scriitorului Mihail Sadoveanu 
b. Cunoaşterea orizontului local şi cultivarea respectului pentru valorile naţionale 
c. Dezvoltarea interesului pentru cultivarea unui limbaj expresiv şi pentru lecturarea întregii 

opere „Dumbrava Minunată”, scrisă de M. Sadoveanu 
8. Resurse: 

a. umane   elevii, părinţii, ghidul 
b. materiale  cartea „Dumbrava Minunată”, fişe de lectură 

 
9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Elevii au audiat cateva fragmente din lectura „ Dumbrava Minunată”. S-au purtat discuţii pe marginea 
fragmentelor citite în clasă. Împreună cu câţiva părinţi, colectivul clasei a mers într-o drumeţie la casa 
memorială” Mihail Sadoveanu”. Ghidul le-a prezentat, pe scurt, aspecte din viaţa scriitorului. Apoi 
drumeţia a continuat spre Dumbrava Minunată-un loc pitoresc al oraşului Fălticeni. La întoarcerea în clasă 
,elevii au completat fişa de lectură, cadranele, au alcătuit portofoliul de activităţi al acestei zile. 

10. Rezultate: fişele de lectură, portofoliul, fotografiile făcute la casa memorială, în Dumbrava 
Minunată 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. portofoliul 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Carmen Elena Benke 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
Str.Nicu~W Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  Tradiţii pascale 

 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. Carmen Elena Benke 

 

3.  Data desfăşurării  9 aprilie 2014 
 

4. Durata activităţii: 4 ore 
5. Grupul ţintă: clasa a III-a B 

 
6. Parteneri implicaţi: Asociaţia de Părinţi 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşti din ţară şi din Bucovina 
b. Însuşirea unor tehnici de pictură pe sticlă 

8. Resurse: 
a. umane   elevii clasei, părinţii 
b. materiale film, calculator, album cu picturi religioase, iconiţe,sticlă, pensoane, 

tempera, bronz auriu 
 

9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
Elevilor li s-a prezentat un film despre tradiţiile şi obiceiurile de Paşte din România. S-au purtat discuţii pe 
marginea celor vizionate. Li s-au prezentat albume cu pictură religioasă, apoi elevii şi-au ales căteva 
iconiţe ca model. Li s-a prezentat tehnica de lucru şi elevii au pictat iconiţe pe sticlă. 
La sfârşitul activităţii s-a organizat o mică expoziţie  foarte apreciată de părinţii prezenţi la activitate. 
 

10. Rezultate: 
a. Iconiţele pictate de către elevi 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Expoziţie cu lucrările elevilor 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Carmen Elena Benke 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  În vizită la Jandarmeria din Fălticeni  
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:  prof. Carmen Elena Benke 

 
3. Data desfăşurării:  10 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii:  4 ore 

 
5. Grupul ţintă:  elevii clasei a III-a B 

 
6. Parteneri implicaţi:  Jandarmeria Fălticeni, Asociaţia de părinţi 

 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

Elevii au  aflat care este rolul jandarmilor in viaţa oamenilor 
 Resurse: 

a. umane  elevii clasei, părinţii, jandarmii prezenţi la acţiune 
8. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

Elevilor  li s-au  prezentat  armamentul, tehnica de luptă, tehnica de intervenţie pentru misiunile de 

restabilire a ordinii publice, tehnica de intervenţie antitero precum şi mijloacele de comunicaţie. S-au 

prezentat exerciţii demonstrative, de autoaparare şi de imobilizare a persoanelor recalcitrante. 

 
9. Rezultate: 

Elevii au  aflat ce importantă este misiunea jandarmilor în viaţa cetăţenilor oraşului. 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
portofoliul 

 
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

Prof. Carmen Elena Benke 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL.I.CUZA” FĂLTICENI 
Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 
Anexă- Model Fişă de activitate  

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  La mulţi ani, Primăvară 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii prof. Carmen Elena Benke 
3. Data desfăşurării  11 aprilie 2014 

 
4. Durata activităţii: 4 ore 
5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a B 
6. Parteneri implicaţi: Asociaţia de părinţi 
7. Obiectivele (2, max. 3): 

Cultivarea simţului estetic, dezvoltarea imaginaţiei creatoare 
Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor 
plastice 
Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic 
Realizarea unei compoziţii de grup 
 

8.  
a. umane  elevii clasei, părinţii 
b. materiale  fişe de desen unite într-o fişă de 7 metri, culori, acuarele, postere 

9. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 
Elevii au discutat despre anotimpul primăvara şi despre schimbările din natură care au loc în acest 
anotimp. Pe baza discuţiilor, au fost impărţiţi în echipe de lucru şi au desenat cum văd ei primăvara. Toate 
desenele au fost făcute pe postere mari şi unite intr-un desen – manifest, care a fost postat în clasă şi pe 
holul şcolii. 

10. Rezultate: 
a. Posterul de 7 metri care conţine toate lucrările elevilor 

 
11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Poster, fotografii, portofoliul 
 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 
Prof. Carmen Elena Benke 

 

 

mailto:alicuza@zappmobile.ro

